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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que a Comissão, após ter procedido à análise da legislação que se encontra 
pendente, tenciona retirar 68 propostas que considera incoerentes com os objectivos da
Estratégia de Lisboa ou com o desígnio «Legislar melhor»,

B. Considerando que a retirada das propostas de regulamentos que instituem o Estatuto da 
associação europeia, o Estatuto da mutualidade europeia e respectivas propostas 
complementares dos estatutos no que se refere ao papel dos trabalhadores, num total de 
quatro projectos, não pode ser justificada à luz dos princípios "Legislar melhor", 
porquanto tais propostas têm como escopo o aprimoramento do quadro regulamentar no 
interesse dos cidadãos europeus e, consequentemente, não devem, de modo algum, ser 
equacionadas como imposições de ónus burocráticos desnecessários,

C. Considerando ser usualmente reconhecido à Comissão o direito de retirar propostas que se 
encontrem pendentes, ao abrigo do nº 2 do artigo 250º do Tratado CE, enquanto o 
Conselho não tiver deliberado e que, no contexto da co-decisão, esta disposição permite 
tal retirada enquanto o Parlamento não tiver concluído a primeira leitura ou a proposta não 
seja ainda "definitiva" por força da adopção de uma posição comum do Conselho,

D. Considerando que não obstante o nº 2 do artigo 250º do Tratado CE ter sido pensado, 
originalmente, para o processo de consulta, ele deve ser interpretado tendo em conta e no 
espírito do artigo 251º do dito Tratado e considerando que, consequentemente, em caso 
algum, o papel que cabe ao Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão pode 
ser afectado,

E. Considerando que quando uma posição comum é adoptada no termo da primeira leitura, o 
terceiro parágrafo do número 2 do artigo 251º do Tratado CE apenas autoriza a Comissão 
a informar o Parlamento Europeu da sua posição e considerando que se a posição comum 
for, subsequentemente, alterada pelo Parlamento, a alínea c) do nº 2 do artigo 251º apenas 
autoriza a Comissão a emitir um parecer sobre essas emendas, o que significa que a 
Comissão deixou de ser "proprietária" das suas proposições e que já não é livre de as 
retirar,

F. Considerando que, em qualquer caso, o princípio da cooperação leal vertido no artigo 10º 
do Tratado CE, só permite que a Comissão retire as suas propostas se tal retirada não 
afectar a competência de decisor democrático que cabe ao Parlamento Europeu.

1. Considera que, no contexto da co-decisão, mesmo que do ponto de vista jurídico a 
Comissão possa retirar as suas propostas enquanto se aguarda a adopção da posição 
comum do Conselho, tal retirada deverá ser sempre executada com observância do 
princípio da cooperação leal, vertido no artigo 10º do Tratado CE e aplicável a todas as
Instituições europeias;

2. Solicita à Comissão que respeite o princípio da cooperação leal de cada vez que o 
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Parlamento Europeu, ao abrigo do artigo 55º do seu Regimento, lhe solicite que retire as 
suas propostas;

3. Considera que após a aprovação da posição comum, o Tratado não confere à Comissão 
competência para retirar a sua própria proposta legislativa e que esta limitação se aplica, 
concretamente, ao conjunto da legislação pendente mencionada no anexo à comunicação
da Comissão COM(2005)0462;

4. Convida a Comissão a consultar o Parlamento, casuisticamente, sempre que pretenda 
retirar uma proposta e a ter devidamente em conta o parecer do Parlamento; convida a 
Comissão a tratar o Parlamento e o Conselho em condições de igualdade;

5. Solicita à Comissão que exerça o direito a retirar as suas propostas com o propósito de 
tornar a legislação pendente mais conforme com os princípios "Legislar melhor" e com os 
objectivos da Estratégia de Lisboa, nomeadamente, nível de emprego elevado, protecção 
social, crescimento económico e simplificação administrativa;

6. lamenta veementemente o facto de a Comissão já ter decidido retirar as seguintes 
propostas:

a) proposta de regulamento que institui estatuto da associação europeia
(COD/1991/0386)1,

b) proposta de directiva que completa o estatuto da associação europeia no que se 
refere ao papel dos trabalhadores (COD/1991/0387)2,

c) proposta de regulamento que institui o estatuto da mutualidade europeia 
(COD/1991/0390)3 e

d) a proposta de directiva que completa o estatuto da mutualidade europeia no que se 
refere ao papel dos trabalhadores (COD/1991/0391)4.

  
1 JO C 99 de 21.4.1992, p. 1.
2 JO C 99 de 21.4.1992, p. 14.
3 JO C 99 de 21.4.1992, p. 40.
4 JO C 99 de 21.4.1992, p. 57.
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